Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/07.01.2019

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
004972/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
/10.01.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 08. ledna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací:
a) Počet současných zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste po 25.5.2018 nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o
jejich výčet.
c) Kdo je za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí
funkce/pracovní pozice.)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí
funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda máte interního správce a interního pověřence
v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využíváte externího pracovníka (pokud
ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody)
- pokud máte externí pověřenec či správce prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Kolika školení se zúčastnili Vaši zaměstnanci v rámci GDPR?
f) Přijali jste po 25.5.2018 nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím
o jejich výčet.
g) Přijali jste po 25.5.2018 interní předpis doplňující GDPR?
h) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od bývalých zaměstnanců?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
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b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádostí? (od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)
i) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od osob, jejichž osobní údaje zpracováváte?
e. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
f. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
g. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
h. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádostí? (od podání žádosti do doručení vyřízení řádosti)
Informace požadujete poskytnout elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
ad a)

K 31.12.2018 212 zaměstnanců.

ad b) Byla zvýšena redundance zálohování dat. Bylo zesíleno zabezpečení interní wi-fi
infrastruktury. Bylo zvýšeno zabezpečení vstupu do místnosti s IT infrastrukturou.
ad c) Úřad MČ Praha 7 je (podle GDPR) „správce“.
ad d) Ing. Jiří Rošický. Interní pozice.
ad e) Ing. Jiří Rošický se zúčastnil 3 školení.
ad f) Personální opatření jsme udělali k 01.01.2018, kdy jsme změnou organizačního řádu vytvořili
pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.
ad g) Byl aktualizován „Spisový a skartační řád Úřadu MČ Praha 7“.
ad h) Od bývalých zaměstnanců jsme neobdrželi žádné žádosti týkající se GDPR.
ad i) Od osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, jsme neobdrželi žádnou žádost, týkající se
GDPR.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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